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Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van WOENSDAG 1 juni 2011

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Nieuwsbrief huis voor democatie en rechtsstaat mei 2011
b. Nieuwsbrief samenwerkende ADB’s mei 2011
c. Brief + boekje van Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties d.d. 15 april 2011 inzake aanbieding handreiking
integriteit van politiek ambtdragers (verspreid via fractiekamers)

d. Brief van Halt Kennemerland 19 mei 2011 inzake jaarbericht Halt 2010
e. Brief van onderwijsraad mei 2011 inzake twee adviezen (v)mbo
f. Brief van Inspectie Werk en Inkomen d.d. 18 mei 2011 inzake Jaarverslag

IWI2010.
g. Motie van Gemeente Leek d.d. 20 april 2011 inzake Kosten congres en

ALV VNG 2011 (2011/109817)
h. Brief van de heer van Hasselt en mevrouw de Hond d.d. 16 mei 2011 van

IAHO en EMEIE.
i. Brief van de Nationale ombudsman d.d. 3 mei 2011 inzake nationale

ombudsman en lokale overheden.
j. Brief van Stedenband Mutare d.d. 23 mei 2011 inzake werkbezoek

Burgemeester van Mutare.(per email toegezonden 24 mei jl.)
k. Verslag van 98ste ledenvergadering van de Vereniging van Noord-Hollandse

Gemeenten (VNHG) van 28 mei 2010 + jaarverslag en jaarrekening 2010
& jaarbegroting 2012

l. Brieven van VNG d.d. 11 mei en 13 mei inzake Algemene
Ledenvergadering + agenda 8 juni, notulen van 12 november 2010,
Bestuursakkoord 2011-2015, accountantsverrslag, jaarverslag KINK 2009-
2010 en financieel jaarverslag VNG 2010.

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders om preadvies

III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
a. Brief M. de Koning-Valk van 12 april 2011 inzake Magdalenaklooster (per

e-mail toegezonden op 9 mei 2011)
b. Email Tonio de Wit 30 april 2011 inzake voorgenomen sluiting Mgr.

Huibersschool (2011/113725)
c. Brief van Inspectie van het Onderwijs d.d. 27 april 2011 inzake rapport

Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang (2011/112670)
d. Brief van MKB d.d. 27 april 2011 inzake bereikbaarheid binnenstad

(2011/112489)
e. Brief BWSW d.d. 11 mei 2011 inzake Bestuursakkoord (2011/123966)
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f. Brief van kermisexpoloitanten Grote Markt d.d. 15 mei 2011 inzake
toekomst kermis Haarlem (2011/125767)

g. Brief Voor werkende moeders d.d. 10 mei 2011 inzake kwaliteit
kinderopvang (2011/ 131359)

h. Brief van bewoners serviceflat kinheim d.d. 11 mei 2011 inzake Houthof
(2011/125711)

i. Brief bewoners Zaanenlaan d.d. 5 mei 2011 inzake Kermis Zaanenlaan
(2011/120654)

j. Brief VNG d.d. 11 mei 2011 inzake uw medewerking bij plan digitalisering
lokale filmtheaters (2011/124259)

k. Brief VNG d.d. 11 mei 2011 inzake contributievoorstel 2012 en
bezuinigingsmaatregel VNG (2011/124175)

l. Brief Vroegopstap.nl d.d. 4 mei 2011 inzake effectmeting vervroegde
toegangstijd horeca stimuleert om ook te starten.

IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de burgemeester ter
afdoening

V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders of de burgemeester ter afdoening via de
raadscommissie

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen:
a. van AP van 16 maart 2011 inzake Witterwille en verplaatsing woonark

(2011/64463)
b. van VVD van 13 april 2011 inzake parkeervoorziening oost (2011/96758)
c. van CDA inzake provinciale plannen in het Westelijk Tuinbouwgebied

(2011/78120)
d. van GroenLinks van 27 januari 2011 inzake gezinshereniging

(2011/117451)
e.

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van wethouder Nieuwenburg 28 april 2011 inzake situatie Teyler

College en Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) in Schalkwijk
(2011/109475)

b.

VIII Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van een commissie ter
Afdoening:

a.
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